
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

 

ОТ:  доц. д-р Елена Стойкова Александрова, Международно висше бизнес 

 училище – Ботевград 

 

ОТНОСНО:  дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

“ДОКТОР” по професионално направление 3.8. Икономика, 

специалност 05.02.18 Икономика и управление по отрасли (туризъм) 

в Софийски университет “Св. Климент Охридски” 

 

АВТОР НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: Цвета Максимова Караджова, докторант 

на самостоятелна подготовка по професионално направление “Икономика и управление 

по отрасли” при СУ “Св. Климент Охридски”, Стопански факултет 

 

ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: “Подобряване на конкурентоспособността на 

спа центрове чрез използване на конджойнт анализ за определянe предпочитанията на 

клиентите” 

 

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТАНОВИЩЕТО: участие в състава на 

научното жури за защита на дисертационния труд, определено със Заповед № РД 38-

210/01.04.2015 г. на Ректора на СУ “Св. Климент Охридски” 

 

 

I. Информация за докторанта: 

 Докторантът на самостоятелна подготовка по професионално направление 

“Икономика и управление по отрасли” при СУ “Св. Климент Охридски”, Цвета 

Максимова Караджова, завършва средното си образование в Немската езикова гимназия 
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“Лев Толстой”, гр. София. През 2002 г. се дипломира в Националната спортна академия 

като бакалавър по кинезитерапия, а през 2006 г. придобива и магистърска степен по 

спортен мениджмънт. В периода 2002-2004 г. Цвета Караджова работи като 

кинезитерапевт към дипломатическия клуб в Горна баня и х-л “Хилтън”, София. По-

късно става управител на спортен център “Лайт” в гр. София и СПА управител на хотела 

във Велинград. След завършването си до 2008 г. заема същата длъжност в х-л “Холидей 

Ин” в София. От 2008 г. е консултант към фирма “Лотсе” ООД в България и 

Азербайджан и СПА управител на х-л “Екселсиор хотел Баку”. Докторантката участва в 

множество конгреси, конференции, научни срещи и семинари в България, Белгия и 

Азербайджан, което допринася за допълнителната й квалификация. В периода 2004 - 

2005 г. тя членува в Борда на директорите на “Съюза на кинезитерапевтите”. 

Цвета Караджова владее английски, руски, немски и турски език и притежава 

много добра компютърна грамотност. 

 

II. Обща оценка на представения дисертационен труд: 

Представеният дисертационен труд на Цвета Караджова поставя като предмет на 

научен анализ изключително актуална тема, значима за повишаване на 

конкурентоспособността на спа центровете в България. Той е в обем от 216 стандартни 

страници компютърно набран текст. Структуриран е в увод, три глави, заключение, 

списък на използваната литература и 5 приложения. Тази структура е логически 

издържана и композиционно съразмерна. 
Библиографският апарат е съставен от 133 източника (от които 40 са на 

кирилица, а 93 на латиница). Преобладават публикациите от последните 10-15 години. 

Представените източници и тяхното цитиране в основния текст свидетелстват за 

осведомеността на авторката и доброто познаване на научните постижения в областта на 

анализираната проблематика. 

Докторантката използва в основния текст 28 фигури и 23 таблици. За 

формализация на някои от твърденията на авторката са приложени и формули. 

Основната цел, която си поставя Цвета Караджова с настоящата разработка е да 

изследва връзката между дефинираните чрез конджойнт анализа потребителски 

предпочитания и повишаване конкурентоспособността на СПА центровете. За 
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постигането на тази цел тя предвижда решаването на следните изследователски 

задачи: 

 Да се проучат и анализират динамиката и тенденциите в развитието на СПА 

индустрията; 

 Да се конкретизират критериите и показателите за анализ и повишаване на 

конкурентоспособността на СПА центровете чрез използване на конджойнт 

анализа; 

 Да се проучи конджойнт анализът като инструмент за оценка на 

конкурентоспособността на СПА продукта; 

 Да се направи оценка на резултатите от прилагането на конджойнт методиката 

за повишаване на конкурентоспособността на СПА центровете; 

 Да се разработи модел повишаване на конкурентоспособността на конкретни 

планински и морски СПА центрове чрез използване на конджойнт анализ; 

 Да се формират и обосноват изводи, обобщения и препоръки за повишаване на 

конкурентоспособността на СПА центровете в страната чрез използване на 

конджойнт анализ. 

Така формулираните задачи отразяват основните аспекти на изследването и 

допринасят за постигане целта на дисертационния труд и обосноваване на застъпената 

теза, че прилагането на конджойнт анализа при дефинирането на изискванията на 

потребителите на СПА услуги допринася за повишаване на конкурентоспособността на 

СПА центровете, разположени във високо категорийните хотели в България. Според 

авторката това е постижимо посредством разработване на управленски стратегии. 

Обект на изследване в представената разработка са СПА центровете към 

избрани, високо категорийни, планински и морски хотели в страната. Предмет на 

изследване е конкурентоспособността на предлаганите от тези центрове услуги. 

В първите две глави на дисертационния труд последователно се представят 

теоретичните и методически въпроси за повишаване на конкурентоспособността на 

СПА центровете чрез използване на конджойнт анализ. Акцентира се върху 

управлението и печалбите от предлагането на разнообразни СПА услуги, както и върху 

връзката между характеристиките на СПА продуктите и предпочитанията на клиентите. 

За нуждите на изследваните теоретични въпроси Цвета Караджова провежда конджойнт 

изследване за определяне на най-предпочитаните от потребителите продуктовите 
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характеристики на СПА услугите, предлагани в планинските и морски СПА центрове, 

разположени в седем четири звездни хотела и един пет звезден хотел на фирма “Би Ти 

Дивелопмент Сървисис”. 

Обобщените резултати от изследването са представени графично и са 

анализирани подробно в трета глава на разработката, спомагайки за постигане на 

поставената в дисертационния труд приложна цел, в рамките на която е предложен и 

модел за повишаване на конкурентоспособността на конкретните планински и морски 

СПА центрове, с който да се изследват най-предпочитаните от потребителите 

продуктови характеристики на предлаганите СПА продукти. Това ще доведе до 

нарастване ефективност на продуктовата политика на СПА центровете, следователно до 

повишаване удовлетвореността на клиентите им и увеличаване на реализираната от тях 

печалба. 

Общата оценката на съдържанието на представената разработка сочи, че в нея е 

включен богат теоретичен и емпиричен материал, свидетелстващ за значението на 

изследването на изискванията и желанията на потребителите и удовлетворяването им 

посредством предлагането на качествени СПА услуги в българските хотели, което да 

повиши тяхната конкурентоспособност.  

 

III. Оценка на автореферата и публикациите по дисертацията: 

Във връзка с процедурата по публична защита докторантката е представила 

Автореферат (в обем от 53 стр. компютърно набран текст), две статии, публикувани в 

научни списания чужбина, както и три доклада от международни научни конференции. 

Публикациите са посветени на възможностите за използване на конджойнт анализа за 

определяне предпочитанията на СПА туристите и повишаване на 

конкурентоспособността на българските СПА хотели и отразяват голяма част от 

дисертационния труд. 

 

IV. Оценка на научните и практически резултати и приноси на 

дисертационния труд: 

В дисертационния труд на кандидата за ОНС “доктор” – Цвета Караджова могат 

да се очертаят следните по-важни постижения и приноси: 
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1. Систематизирани и критично са анализирани схващанията, тезите и становищата 

на редица български и чуждестранни автори, свързани със същността на 

конджойнт анализа и възможностите му за определянe на факторите за 

повишаване на конкурентоспособността на СПА центровете с цел да се формират 

собствени постановки. 

2. Разработен е теоретико-приложен модел за изследване на СПА центровете чрез 

конджойнт анализа като инструмент за оценка на потребителските 

предпочитания. 

3. Систематизирани са критерии и индикатори за оценка на 

конкурентоспособността на СПА центровете. 

4. Предложена е методика за анализ на условията за повишаване на 

конкурентоспособността на СПА центровете въз основа удовлетворяване 

предпочитанията на потребителите. 

5. Проведено е конджойнт изследване за определяне на най-предпочитаните от 

потребителите продуктовите характеристики на СПА услугите, предлагани в 

планинските и морски СПА центрове, разположени във високо категорийните 

хотели, с голяма практическа стойност за туристическата практика. 

Посочените научно-приложни приноси на докторантката са лично дело и 

допринасят за обогатяване на съществуващото научно познание и за повишаване 

конкурентоспособността на планинските и морски СПА центрове в българските хотели 

чрез оценка и удовлетворяване предпочитанията на клиентите. 

 

V. Критични бележки и препоръки: 

В дисертационния труд са допуснати и някои пропуски, които ми дават основание 

да направя следните критични бележки: 

1. В разработката не са оценени предпочитанията на туристите и възможностите 

повишаване на конкурентоспособността на СПА центровете в по-ниско 

категорийни хотели. 

2.  Дисертационният труд се ограничава до анализа само на планинските и морски 

СПА центрове без да отчита значението на балнео-курортите за устойчивото 

развитие на българския туризъм. 
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3.  На места при цитирането под черта на литературните източници не е посочена 

страницата, от която е взаимстван текстът. 

Посочените критични бележки по никакъв начин не влияят върху оценката на 

качеството на представената научна продукция и не намаляват значимостта на 

изтъкнатите приноси. 

 

VI. Заключение: 

Отчитайки баланса между приносите на докторантката, тяхната значимост и 

несъществените препоръки, давам положителна оценка на представения за публична 

защита дисертационен труд на тема “Подобряване на конкурентоспособността на спа 

центрове чрез използване на конджойнт анализ за определянe предпочитанията на 

клиентите” с автор Цвета Максимова Караджова. Той напълно отговаря на 

изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България, 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и вътрешните правила на СУ “Св. Климент 

Охридски”, което ми дава основание да предложа на уважаемите членове на научното 

жури да присъдят на Цвета Максимова Караджова образователната и научна степен 

“доктор” по научната специалност “Икономика и управление по отрасли (туризъм)”. 

 

 

 

 

14.05.2015 г.  Член на журито: …………………………  

 доц. д-р Елена Александрова 


